
 

 

Uitnodiging  
IBP VP Café / Café Vitaal Platteland (online) 
 
Thema: Het landelijk gebied in ontwikkeling: hoe verder? 
     Bijpraten met elkaar en over het Nationaal Programma Landelijk Gebied 
  
 
 

5 juli 2021 | 15.00 – 17.00 | inloggen vanaf 14.45 
Voor wie         
• Gebieden en andere betrokkenen bij IBP Vitaal Platteland 
• Gebieden en andere betrokkenen bij overige programma’s in het 

landelijk gebied 

A 
 

  aanmelden 

 

Beste betrokkene bij het landelijk gebied, 

Goed nieuws! Hoewel het landelijke spoor van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland in maart officieel is afgerond, 
gaat de Werkplaats Vitaal Platteland nog even door. Want ook in jouw IBP VP gebied, en elders op het platteland, werken 
jullie onverminderd verder. “Gebiedsgericht werken aan de opgaven op het platteland, integraal en interbestuurlijk, dat is dé 
manier om samen met alle overheden en niet-overheden te werken aan ons platteland”, zo concludeerden de meeste IBP VP 
gebieden tijdens de afsluitende bijeenkomsten. “We zijn pas nét gestart. Het gaat niet vanzelf, maar smaakt naar meer”. Het 
is daarom goed om elkaar te blijven ontmoeten. 

Het landelijk gebied in ontwikkeling: hoe verder? 
We nodigen je van harte uit voor het volgende Café Vitaal Platteland (voorheen IBP VP Café) op maandag 5 juli, van 15.00 
– 17.00 uur. Het onderwerp is: het landelijk gebied in ontwikkeling: hoe verder?  

We zien allemaal dat er veel ontwikkelingen afkomen op het landelijk gebied. Recent zijn twee rapporten verschenen die hier 
richting aan geven, namelijk het advies van de commissie Harbers ‘Kiezen en delen’ en ‘Van woorden naar daden’ over de 
governance van de ruimtelijke ordening. Beide rapporten zullen tijdens deze bijeenkomst worden toegelicht door mensen die 
deelnamen in de betreffende commissies. We gaan vervolgens met elkaar in gesprek over de aanbevelingen. Wat betekenen 
deze voor onze gebieden? En wat zouden deze inzichten kunnen betekenen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied 
(NPLG) dat momenteel in ontwikkeling is? 

Ook praten we elkaar natuurlijk bij over actualiteiten in de gebieden. Naast IBP VP-gebieden zijn ook de pioniersgebieden 
voor het NPLG uitgenodigd en de relevante NOVI gebieden.  

Borgingsperiode IBP Vitaal Platteland 
Op 24 maart sloten we op feestelijke wijze het landelijke Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland af, hier vind je de 
resultaten terug waaronder het afsluitende E-zine. Vlak daarvoor hebben we als IBP VP-gebieden elkaar nog ontmoet tijdens 
twee verdiepende sessies in maart en een online Werkplaats in februari. Op www.werkplaatsvitaalplatteland.nl vind je alle 
verslagen en terugblikken. 

Zoals aangekondigd gaat de Werkplaats Vitaal Platteland nog even door. In deze borgingsperiode tot eind 2021 blijven we 
elkaar ontmoeten in (online) Werkplaatsen en IBP VP-cafés, vanaf nu Café Vitaal Platteland. Ook de communicatie via de 
website en nieuwsbrief loopt door. We doen dat in nauw contact met andere relevante programma’s en ontwikkelingen, 
zodat we de lessen, het netwerk en ook de gebiedsgerichte en interbestuurlijke manier van werken optimaal kunnen 
verbinden met en/of laten opgaan in andere programma’s. Denk bijvoorbeeld aan het Programma Veen, waar o.a. de 
verbinders zorgen voor het laten landen van de lessen vanuit het IBP VP.   

https://wingalgemeen.typeform.com/to/ZLIdXZNx
https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/webinars-met-resultaten-35-jaar-ibp-vp-het-fundament-staat-nu-het-huis-bouwen/
https://ezine.werkplaatsvitaalplatteland.nl/vitaal-vooruit/cover/
http://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/


 

 

 
Programma  
14.45   Online inloop 
15.00   Welkom  

Bijpraten over ontwikkelingen in de gebieden 
15.30   Het landelijk gebied in ontwikkeling 

• Toelichting stand van zaken Nationaal Programma Landelijk Gebied door Olga van Kalles, programmamanager 
NPLG. 

• Inhoudelijke gedachte wisseling naar aanleiding van twee rapporten:  
o Advies Commissie Harbers, ‘Kiezen én delen’ – Toelichting door Margo Mulder, ministerie van LNV. 

Dit rapport gaat in op de vraag hoe we de inhoudelijke uitdagingen die op het landelijk gebied 
afkomen een plek geven. Kwaliteit van de bodem, water, lucht, biodiversiteit en landschap; in 
combinatie met opgaven als landbouw, wonen, klimaat, energie en economie. Hoe passen we dat in 
de beschikbare ruimte in? Als voorbeeld bekijken we vanuit het Groene Hart en Zeeland hoe de 
aanbevelingen opgepakt worden en uitpakken op gebiedsniveau.  

o Rapport ‘Van woorden naar daden’ over de governance van de ruimtelijke ordening. 
Interdepartementaal beleidsonderzoek ruimtelijke ordening over de keuzes en afstemming binnen 
ruimtelijke ordening. Sander Band, MT-lid afdeling Gebieden ministerie van LNV, vertelt meer over 
hoe je dit organisatorisch kunt aanpakken.  

16.40   Vooruitblik: programmering werkplaatsen en andere bijeenkomsten in de komende periode, met ruimte voor 
reactie en het meegeven van eigen input/ideeën? 

17.00   Afsluiting 
Aansluitend informele napraat voor de geïnteresseerden 

 
Aanmelden kan hier. 
 
 
Aanmelden netwerklijst 
De Werkplaats Vitaal Platteland gaat voorlopig door als praktijknetwerk van IBP VP-gebieden en andere gebieden die 
gebiedsgericht en interbestuurlijk werken op het platteland. Ontvang je de nieuwsbrieven van de Werkplaats Vitaal 
Platteland al? We gaan vanaf nu ook de uitnodigingen voor bijeenkomsten verzenden vanuit diezelfde netwerklijst.  

➢ Meld je dus hier aan als je nieuwsbrieven én uitnodigingen wilt blijven ontvangen over de Werkplaats Vitaal 
Platteland. 

 
 
We zien je graag terug op 5 juli! 
 
De Werkgroep Borging IBP VP, 
Marijke Andela (LNV) 
Els van Bon (UvW) 
Nicole van Eeden (VNG) 
Bart Beukema (Provincie Overijssel / IPO) 
Marjo Poelmans (LNV) 
 
 
 

https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/rapport-met-perspectieven-voor-een-integrale-aanpak-van-opgaven-op-het-platteland/
https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/ibo-rapport-27-aanbevelingen-voor-een-betere-governance-van-de-ruimtelijke-ordening/
https://wingalgemeen.typeform.com/to/ZLIdXZNx

